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Ensino Fundamental – 1° Ano  

                                                                 Professoras: Danielle e Bete 
 

Juiz de Fora, 17 de julho de 2020 (sexta-feira) 

 

*O horário das atividades assíncronas segue como sugestão.  

CABEÇALHO DO DIA 

Copiar no livro a data de hoje: 

 

 

 

ROTEIRO DE ESTUDOS  
 

 

Horário 
 

 

Atividade 
 

 

13:00* 

 

Organização do material do dia. 
 

 

13:15* 

 

 

MATEMÁTICA: https://youtu.be/YjJL0CURuZI  

Livro Ápis páginas 72 até 77. Ápis divertido páginas 13 e 15 

 

14:45* 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA: https://youtu.be/0H-kIidz420  
 

15:00* 

 

Intervalo / Lanche  
 

 

 

 

 

16:00 

Ao vivo 

 

1º ANO A Aula online MATEMÁTICA 

Tia Danielle: https://meet.google.com/jsx-htpe-fue 

 1º ANO B Aula online INGLÊS 

Teacher Luísa: https://meet.google.com/mdf-qbcx-yxo 

Para melhor organização das aulas, pedimos que a identificação do usuário seja o nome completo do aluno. 
 

16:40 

Ao vivo 

 

1º ANO A Aula online INGLÊS 

Teacher Luísa: https://meet.google.com/jsx-htpe-fue 

1º ANO B Aula online MATEMÁTICA 

Tia Bete: https://meet.google.com/mdf-qbcx-yxo 

 Para melhor organização das aulas, pedimos que a identificação do usuário seja o nome completo do aluno. 

https://youtu.be/YjJL0CURuZI
https://youtu.be/0H-kIidz420
https://meet.google.com/jsx-htpe-fue
https://meet.google.com/mdf-qbcx-yxo
https://meet.google.com/jsx-htpe-fue
https://meet.google.com/mdf-qbcx-yxo
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Professores Aniel, Felipe e Joseane 

 

MALHAÇÃO DIVERTIDA! 

 

Materiais necessários: 2 baldes ou outros recipientes que caibam o material a ser 

recolhido; bolinhas (de tênis, de meia, qualquer bolinha que tenha em casa, ou qualquer 

brinquedo pequeno, contando 10 para cada participante).  

Na atividade de hoje, visamos fortalecer nossos músculos do corpo que sustentam o 

tronco e o mantém estável, forte e equilibrado. Os músculos do abdômen, lombar, quadril e 

paravertebrais, além de protegerem a coluna vertebral, também têm um papel fundamental no 

movimento dos braços e pernas. 

Vamos fortalecer nosso corpo de uma forma divertida? 

 

 
 

 

PARA SE ORGANIZAR 

Materiais necessários para próxima aula (20/07): 

 

- Durex, copinhos plásticos, folhas de jornais ou revistas  

(para fazer 20 bolinhas pequeninas de papel). 

- Folha e caneta para anotar os cálculos. 


